SUHF:S FORUM FÖR BIBLIOTEKSCHEFERS ARBETSGRUPP FÖR
BIBLIOMETRI – MINNESANTECKNINGAR
Plats: KTHB, PI:s mötesrum
2013-04-11 kl 9.30 - 11.30
Närvarande:
Peter Sjögårde (ordförande), Cristian Colliander, Peter Linde, Per Swedberg, Daniel
Wadskog samt Helena Carlsson Juhlin.
1. Minnesanteckningar
Helena utsågs till minnesantecknare
2. Metricsmöte ”Fyra nedslag i den (nya) publikationsekonomin”
Programmet för eftermiddagens Metricsmöte gicks igenom. Drygt 50 personer
deltar.
3. Grundkurs i bibliometri- – lägesrapport
Planering av kursen som kommer hållas på KTH-biblioteket 27-29 maj 2013
pågår för fullt. Intresset har varit stort och kursen är nu fulltecknad. Kursen
planeras preliminärt att ges igen våren 2014. Lärare på kursen kommer Peter
Sjögårde, KTH, Staffan Karlsson, KTH, Daniel Wadskog, KI samt Stina
Johansson, Chalmers att vara.
Kursens övergripande syfte är ge grundläggande kunskaper om bibliometri,
samt kunskaper i att praktiskt kunna utföra enklare bibliometriska analyser
utifrån lokalt tillgänglig programvara och lokalt tillgängliga data.

4. Planering inför hösten
a. Metricsmöten
Tema för höstens Metricsmöte diskuterades och beslutades handla om:
1) Analyser av samverkan (talare från Vinnova,KTH?)
2) Analyser av sampublicering med fokus på syfte att finna lämpliga
organisationer för samarbete (talare från SU, KI?)
3) Analyser för att identifiera lovande forskare (talare från Umu?)
Lokal: Salongen KTH
Tid: 13/11, kl. 13.00

[Type text]

Kontakter med möjliga talare:

1) Daniel kontaktar Göran Marklund på Vinnova
2) Cristian kontaktar Richard Danell
b. Andra aktiviteter?
Tema för Metricsmöte våren 2014 diskuterades: Altmetrics,
Publikationsdatabasernas ”runtomkringstatistik”, Google Scholar
Citations, Webbometrics, och Sociala medier nämndes.
c. Möten i arbetsgruppen
Nästa möte hålls via Adobe Connect den 28/8 2013, kl. 10-12.
5. Övrigt


Inforsk planerar just nu ingen doktorandkurs i bibliometri, vilket
tidigare har hållits sommartid och brukar hållas öppen för intresserade
bibliometriker. European Summer School for Scientometrics
konkurrerar och ges i år i Berlin: http://www.scientometrics-school.eu/



28-29 Oktober 2013 kommer KTH vara värd för ”Nordic Workshop on
Bibliometrics and Research Policy”



KI ser över sina rekommendationer för hur deras forskare skall ange
adresser i sina publikationer. Enligt nuvarande rekommendationer
skall man ange ”störst först” så som det ser ut i Web of Science, men i
orginalpublikationer anges minsta enhet först… Nu tittar man på vad
olika sätt att skriva ger för utfall i WoS.
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